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BĄDŹ BEZPIECZNY! 

W pierwszym tygodniu rozpoczynającego się roku 

szkolnego klasa I miała na lekcji specjalnego gościa. 

St. asp. Robert Szablicki z Komendy Miejskiej Policji 

udzielał nam rad i wskazówek dotyczących              

bezpieczeństwa w drodze do szkoły. Dzieci uczyły    

się m.in. prawidłowego przechodzenia przez przejście 

dla pieszych. 
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 W tym roku obchodzimy 200. rocznicę śmierci Tadeusz Kościuszki – bohatera Polski                  

i Ameryki. Kim był ten wielki człowiek? Jak zdobył sławę? 

Tadeusz Kościuszko urodził się 4 lutego 1746 r. w Mereczowszczyźnie na Polesiu, jako czwarte    

dziecko miecznika brzeskiego – Ludwika Tadeusza Kościuszki i Tekli z Ratomskich.. 

Ród Kościuszków wywodził się od dworzanina króla 

Zygmunta I - Konstantego, który za nieznane bliżej       

zasługi otrzymał w 1509 r. na własność majątek         

Siechnowicze.  

  W 1755 r. Tadeusz razem z starszym bratem Józefem 

rozpoczęli naukę w Kolegium Pijarów w Lubieszowie.  

   W 1760 r. wrócili obaj do domu, ze względu na kłopoty 

rodzinne.  

    Dziedzicem rodzinnego majątku miał być Józef,           

w związku z tym Tadeusz wybrał karierę wojskowego. 

    W 1765 r. z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego powstała Szkoła Rycerska. Miała 

ona przygotować kadrę oficerów, ludzi światłych, postępowych i dobrych obywateli.  

Dzięki wsparciu Czartoryskich Kościuszko wstąpił 18 grudnia 1765 r. do Korpusu Kadetów Szkoły  

Rycerskiej. Studiował tam historię Polski i historię powszechną, filozofię, łacinę, język polski,          

francuski, niemiecki oraz prawo, ekonomię, arytmetykę, geometrię i miernictwo.  

  Kościuszko ze Szkoły Rycerskiej wyjechał (dzięki wsparciu Adama Kazimierza Czartoryskiego)    

jako królewski stypendysta do Paryża. W Paryżu studiowali w Akademii Malarstwa i Rzeźby.             

Tu jednak zrozumiał, że kariera malarza nie zupełnie mu odpowiada. 

  Uczył się więc sam i chodził na prywatne wykłady profesorów ze szkół wojskowych. Pięcioletni     

pobyt Kościuszki we Francji, która była w przededniu rewolucji, wywarł poważny wpływ na jego       

przekonania polityczne i społeczne. 

   Latem 1774 r. (dwa lata po I rozbiorze Polski  dokonanym przez Rosję, Austrię i Prusy) Tadeusz    

Kościuszko wrócił do kraju. Nie znalazł jednak zatrudnienia w Wojsku Polskim, ówcześnie               

zredukowanym do 10 000 żołnierzy.  

  Jesienią 1755 r. Tadeusz Kościuszko wyjechał do Drezna. Nosił się z zamiarem wstąpienia  

do służby na dworze saskim lub do armii elektora. Zamiarów nie udało się zrealizować, dlatego         

ponownie wyjechał do Paryża.  

  Tam dowiedział się o wojnie w Ameryce pomiędzy koloniami a Wielką Brytanią. Kościuszko      

przybył do Ameryki w sierpniu 1776 r., czyli  niecały miesiąc po ogłoszeniu Deklaracji Niepodległości.  

  Wkrótce po przybyciu do Filadelfii, 24 września 1776 r. otrzymał zadanie opracowania fragmentu 

ufortyfikowania miasta. Przez wiele miesięcy Kościuszko fortyfikował różne obozy wojskowe Armii 

Kontynentalnej. Wsławił się zbudowaniem fortyfikacji, która umożliwiła Amerykanom odniesienie 

zwycięstwa, m.in. pod Saratogą.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/I_rozbi%C3%B3r_Polski


Str.  3  Isk ierka  

Wyrazem uznania dla jego inżynierskich umiejętności było powierzenie mu budowy silnej twierdzy West 

Point nad rzeką Hudson. Decyzję taką poparł naczelny wódz armii amerykańskiej Jerzy Waszyngton. 

   W uznaniu zasług, uchwałą Kongresu, Tadeusz Kościuszko awansowany został 13 października 1783 r. 

na generała brygady armii amerykańskiej.     

  W lipcu 1784 r., pożegnawszy się z przyjaciółmi, wrócił   do Polski.   

  W 1788 r. do 100 tysięcy wzrosła liczba wojska polskiego, dawało to Kościuszce szanse kariery        

wojskowej armii Rzeczypospolitej. 

  12 października  1789 r. Kościuszko otrzymał podpisaną przez króla nominację na generała majora 

wojsk koronnych. 

    18 maja 1792 r. wojska rosyjskie (w sile około 100 tysięcy  żołnierzy) wkroczyły na terytorium       

Rzeczypospolitej. Rozpoczęła się wojna polsko-rosyjska.  

  W 1792 r. Kościuszko odznaczył się w bitwach pod Włodzimierzem, Dubienką i Zieleńcami, za co 

otrzymał order Virtuti Militari. 

  Po walkach na linii Bugu, w których odparto około  trzykrotnie silniejsze wojska rosyjskie,              

ukształtowała się opinia o wysokich umiejętnościach dowódczych Kościuszki, czego wyrazem była no-

minacja na generała lejtnanta - podpisana 1 sierpnia 1792 r. 

  Nominacja ta zbiegła się w czasie z wiadomością o przystąpieniu król do konfederacji targowickiej        

i poleceniem wstrzymania wszelkich działań przeciwko  wojskom rosyjskim.  

  W tej sytuacji, w czerwcu 1793 r. Kościuszko, opracował koncepcję organizacji powstania narodowego.          

  24 marca 1794 r. na rynku krakowskim, Tadeusz Kościuszko złożył narodowi uroczystą przysięgę           

i objął formalnie przywództwo powstania narodowego -insurekcji jako Najwyższy Naczelnik Siły      

Zbrojnej Narodowej. 

  „Ja, Tadeusz Kościuszko, przysięgam w obliczu Boga całemu Narodowi Polskiemu, iż powierzonej    

mi władzy na niczyj prywatny ucisk nie użyję, lecz jedynie jej dla obrony całości granic, odzyskania    

samowładności Narodu i ugruntowania powszechnej wolności używać będę. 

Tak mi Panie Boże dopomóż i niewinna męka Syna Jego”.  

   Powstanie zakończyło się całkowitą klęską, po której nastąpił III rozbiór Polski. 

    10 października 1794 - w bitwie pod Maciejowicami ranny Kościuszko dostał się do niewoli, po czym 

został uwięziony w twierdzy  Pietropawłowskiej w Petersburgu. 

     W 1796 r. car Paweł I Romanow wypuścił Kościuszkę, który zgodził się złożyć przysięgę              

wiernopoddańczą. W zamian za co car wypuścił 20 tysięcy Polaków. Kościuszko wyjechał do Stanów 

Zjednoczonych, jednak na krótko i w 1797 r. powrócił do Europy. 

    W latach 1798-1815 Tadeusz Kościuszko mieszkał w Brevile pod Paryżem. Brał udział tworzeniu    

Legionów Polskich.  

Tadeusz Kościuszko zmarł 15 października 1817 r. w Solurze w Szwajcarii. 

  W 1818 r. zwłoki Tadeusza Kościuszki sprowadzone zostały do Polski i pochowane  

w krypcie św. Leonarda Katedry Wawelskiej. Serce Naczelnika spoczywa w urnie na Zamku               

Królewskim w Warszawie.  

Na  cześć Tadeusza Kościuszki w Krakowie  usypano w latach 1820-1823 Kopiec Kościuszki.  
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Lekcja wyborów do samorządu szkolnego 

za nami. Profesjonalne plakaty wyborcze 

pozwoliły zapoznać się z sylwetkami       

kandydatów. 

Po przeliczeniu głosów wszystko już jasne: 

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskie-

go: Sylwia Nabożny 

I zastępca: Szymon Żoczek 

II zastępca:  Paweł Śmieja. 

Wspomagać ich będą: Sabina Skorupa           

i Jowita Izdebska. 

Nowemu Samorządowi Uczniowskiemu   

życzymy realizacji wielu fajnych               

pomysłów! Liczymy na Was! 
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13 października do braci uczniowskiej dołączyły pierwszaki. Najmłodsi przekonali 

wszystkich, że w pełni zasługują na miano ucznia i czytelnika. 

W ciekawej prezentacji mogliśmy zobaczyć codzienne zajęcia uczniów. Przekonaliśmy 

się, że potrafią rozwiązywać zadania i wykazać  się postawą godną ucznia szkoły.       

Po uroczystym ślubowaniu przyszedł czas na pasowanie i pamiątkowe zdjęcia klas. 

Uczniowie zostali przyjęci do grona czytelników biblioteki szkolnej i zachęceni          

do korzystania z jej zasobów. Nie zabrakło upominków, które będą przypominały          

o tym wspaniałym dniu. Wszystkim pierwszakom życzymy samych sukcesów              

w murach szkoły! 

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej starsi uczniowie przygotowali krótki program       

artystyczny, aby pogratulować pracownikom szkoły. 

Za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej nagrodą Prezydenta    

Miasta została uhonorowana pani Anna Czajkowska-Osiadły i pani Halina Konieczny. 

Nagrody Dyrektora otrzymały: pani Anita Bartczak, pani Katarzyna Dąbkowska,       

pani Ania Jaroszewska i pani Kamila Szostak. 

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy! 

W tym dniu wszyscy dzieliliśmy się tylko       

dobrymi wiadomościami, które sprawiały       

nam wielką radość. Wspólnie przygotowaliśmy 

kartki z życzeniami, które przyczepiliśmy          

do balonów i wypuściliśmy w świat. Mamy     

nadzieję, że mieszkańcy naszego miasta       

otrzymają nasze życzenia i choć trochę              

się uśmiechną.  
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W naszej szkole z wielkim zapałem rozpoczęliśmy Tydzień Pisania Listów. W tym roku 

postanowiliśmy napisać do Neli - Małej Reporterki. Na zajęciach poznaliśmy historię listu 

i znaczka pocztowego. Doskonaliliśmy umiejętność adresowania kopert. Z zaciekawie-

niem słuchaliśmy biografii Neli. 

Następnie przystąpiliśmy do pisania listów. Niektórzy z nas dołączyli nawet rysunki.         

Z niecierpliwością czekamy na odpowiedź Neli! 

A kim jest Nela? 

Prawdopodobnie to najmłodsza reporterka na świecie. Zwiedziła wiele pięknych miejsc    

na ziemi, na pewno więcej niż niejeden dorosły. Swoimi wrażeniami z podróży chętnie 

dzieli się z innymi. W 2014 roku zadebiutowała w TVP ABC serią reportaży                   

dla najmłodszych pod tytułem „Nela Mała Reporterka”. Program opowiada o odległych 

krajach językiem dzieci. Nela nie boi się dotykać węży oraz innych zwierząt, ciekawie       

i prosto opowiada o zwyczajach panujących w buddyjskich świątyniach, dzieli się swoimi 

zeszytami i długopisami z rówieśnikami z afrykańskiej szkoły, jest autentycznie               

wzruszona warunkami, w jakich żyją i tym, że uczą się pisać literki patykiem po ziemi. 

Zdaje sobie sprawę z wielkich przepaści kulturowych, materialnych, jakie są między    

ludźmi na całym świecie. Uczy tolerancji i szacunku do każdego człowieka, jakiego     

spotyka oraz do zachwytu nad pięknem przyrody oraz respektu do wielu zjawisk natury. 

Nela prowadzi własny dziennik z podróży, w którym zapisuje ciekawe histor ie, dołą-

cza do swoje rysunki oraz zdjęcia. Na podstawie tego pamiętnika powstają książki. 
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Co jeszcze się zdarzyło…  

czyli krótki przegląd szkolnych wydarzeń 

Wrzesień Październik 

2017 

XVII Rajd Szkół Tischnerowskich 

W dniach 5 i 6 października, uczeń naszej szkoły      

Szymon Gałuszka pod opieką pana Sławka      

Chroboka wziął udział w XVII Rajdzie Szkół      

Tischnerowskich. Rajd rozpoczął się mszą świętą 

w Łopusznej oraz odwiedzeniem grobu ks. prof.     

J. Tischnera. Następnie uczestnicy pokonali        

trasę z Nowego Targu do Kowaniec żółtym       

szlakiem do schroniska na Turbaczu (1310 n.p.m.) 

Po przenocowaniu w  schronisku,  uczniowie      

biorący udział w rajdzie,  poprzez Kiczorę zeszli 

do ośrodka wypoczynkowego Natanel                    

w Łopusznej. Pomimo ciężkich warunków          

atmosferycznych humor dopisywał wszystkim 

uczestnikom. Szymonowi gratulujemy zdobycia 

najwyższego szczytu w paśmie Gorców! 

Dzień Bezpiecznego Komputera 

To inicjatywa, która ma na celu informowanie                    

o zagrożeniach płynących z sieci oraz promować             

bezpieczeństwo informatyczne. Dzień Bezpiecznego 

Komputera zapoczątkowano 12 października 2004 

roku. Jego honorowym patronem jest Prezydent 

Rzeczypospolitej Polskiej. 
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29 września w ramach projektu „JESTEŚMY 

TACY SAMI – ŁAMANIE BARIER.     

CZTERY PORY ROKU Z MAKATONEM” 

uczniowie kl. III i kl. IV edukacyjno               

– terapeutycznych pod opieką pani Bogusi       

i pani Asi rozpoczęli miesiąc AAC. Spotkali 

się z przedszkolakami z PP nr 12                      

i wprowadzili ich w tajniki komunikacji      

alternatywnej i wspomagającej za pomocą 

gestów „Makaton”. Dla większości         

przedszkolaków była to nowość, ale wszyscy 

doskonale sobie poradzili. Z niecierpliwością 

wszyscy oczekują kolejnego spotkania,           

a panie już wymyślają nowe zadania, przy    

których nie będzie można się nudzić.  

Pożegnanie lata. Dzień Ziemniaka 

22 września pożegnaliśmy lato i powitaliśmy 

jesień. Bohaterem tego dnia był ziemniak. 

Poznaliśmy jego historię i wiele ciekawostek 

z nim związanych. Zastanawialiśmy się,        

co można zrobić z ziemniaka. A można      

zrobić, mówiąc najprościej, różności sto… 

Były stemple z ziemniaka, ciekawe 

plastyczne kompozycje, ziemniaczane stworki 

oraz kulinarne pyszności: sałatki, frytki,       

kopytka… 

W dniu 4 października uczniowie naszej szkoły 

wzięli udział w warsztatach fotograficzno                

–malarskim „Na szlakach Beskidu Śląskiego”, 

którego organizatorem było Stowarzyszenie 

„Projekt Dziesiątka”. Zadanie to było współfinan-

sowane ze środków Miasta Jastrzębie-Zdrój.     

Uczniowie mieli za zadanie fotografować         

przyrodę Beskidu Śląskiego. Zorganizowano    

również plener malarski, podczas którego mogli-

śmy wykorzystać różne materiały plastyczne. Pod 

okiem doświadczonego plastyka powstały piękne 

prace. Zarówno fotografie, jak i obrazy można 

obecnie obejrzeć w Urzędzie Miasta Jastrzębie-

Zdrój.   



Str.  10 Isk ierka  

 15 września uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskiej akcji 

„Sprzątanie Świata”. Uczniowie klas IV – VII oraz gimnazjum chcieli uczynić      

naszą planetę lepszym miejscem – czystszym i bardziej przyjaznym, w którym     

każdy chciałby mieszkać. Dzielnie stanęli do walki i zbierali do worków napotkane 

śmieci. Misja została wykonana, a dowodem tego były worki pełne odpadów        

różnego pochodzenia. Uczniowie wraz z opiekunami wykonali mały krok w stronę 

czystej Ziemi. 
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